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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego przebudowy odcinka ulicy Bardosa wraz z budową chodnika 

i budową zjazdu publicznego  na dz. nr 855, 503/3 i części dz. nr 606/1 i 616/2 obr. 46 

Nowa Huta, w celu obsługi komunikacyjnej inwestycji pn.:"Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze wraz z instalacjami 

wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną". 

 

 

1. Podstawa opracowania 

-     ustalenia z Inwestorem  

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 , 

- Rozporządzenie M.T. i G.M. z dn. 29 stycznia 2016r  w sprawie warunków  technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

- Decyzja NR AU-2/6730.2/1081/2019 o ustaleniu warunków zabudowy 

- umowa Nr 84/ZDMK/2020 

- katalog konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

 

2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie sytuacyjne, wysokościowe dla przebudowy odcinka 

ulicy Bardosa na długości 131,60m - od północno – zachodniej granicy działki nr 354 do istniejącej 

nawierzchni bitumicznej ulicy w rejonie granicy działki nr 320 i 476 oraz obejmuje  budowę zjazdu 

publicznego na działkę nr 616/2 obręb 46 Nowa Huta i budowę chodnika przy południowej krawędzi 

ulicy. 

 

3. Opis stanu istniejącego 

Działki Inwestora, na których przywidziano budowę dwóch budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych z usługami w parterze wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą 

techniczną i komunikacyjną zlokalizowana jest przy południowej krawędzi ulicy pomiędzy budynkami 

nr 16 i nr 20. Dojazd do działki odbywa się poprzez teren utwardzony od strony zachodniej przy 

granicy z działką nr 615/2. 

 Ulica na odcinku objętym przebudową posiada jezdnię bitumiczną szerokości od 4,0m do 7,0m 

częściowo ograniczoną krawężnikiem betonowym, przy jej południowej krawędzi od strony 



 

 

zachodniej zlokalizowany jest chodnik szerokości 1,9m, zaś od strony wschodniej szerokości 1,0-

1,35m.  

Zakres opracowania przebudowy ulicy stanowi przebudowana ulica w rejonie budynku nr 16, zaś od 

strony wschodniej istniejąca nawierzchnia w rejonie budynku nr 20.  

Odwodnienie ulicy od strony zachodniej odbywa się poprzez spływ wody na przyległy teren oraz do 

studzienek w rejonie odcinka przebudowanego w ramach włączania do ul. Ptaszyckiego, zaś na 

dalszym odcinku poprzez spływ wody do korytek muldowych przy krawędzi drogi zlokalizowanych w 

rejonie budynku nr 6.  

Spadek poprzeczny drogi zmienny od 2-4%, w miejscu projektowanego zjazdu jednostronny w 

kierunku północnym o wartości ~3%. 

Na długości działki Inwestora i sąsiednich posesji wartość spadku podłużnego zmienna - 

wynosi ~6,0%-2,5%.  

Nawierzchnia ulicy jest w złym stanie technicznym, zaś jej geometria nie spełnia warunków podanych 

w rozporządzenie M.T. i G.M. z dn. 29 stycznia 2016r . 

Działka Inwestora w chwili obecnej są zabudowane i stanowią nieużytek. 

 

4. Rozwiązania projektowe 

4.1. Sytuacja 

Niniejsze opracowanie zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniami drogi w 

rejonie łuków, budowy chodnika oraz zjazdu publicznego. 

Projektowany docinek ulicy długości 131,60m posiada szerokość jezdni 5,6-7,0m o nawierzchni 

bitumicznej ograniczonej obustronnie w rejonie budynków nr 16 i nr 5 oraz od  południowej strony 

na pozostałym odcinku krawężnikiem betonowym 20/30cm na ławie z betonu. 

Oś przebudowywanej drogi pokrywa się z osią istniejącej nawierzchni, załomy przebiegu osi drogi 

wyokrąglono łukami o promieniu od R=3,0m do R=120m. 

Zgodnie z umową  Nr 84/ZDMK/2020 na działce drogowej i części działek  Inwestora zaprojektowano 

poszerzenia nawierzchni dogi o raz budowę chodnik szerokości 2,2m.  

Nawierzchnię chodnika przyjęto z kostki betonowej i od strony zieleńca ograniczono obrzeżem 

betonowym 8/30 na ławie z betonu.    

Odwodnienie odcinka ulicy pozostaje bez zmian. 

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano zjazd publiczny w celu obsługi komunikacyjnej 

projektowanych budynków: zjazd zlokalizowany jest w HM 1+13,32 przebudowywanego odcinka 

ulicy, zjazd  łączący się z dojazdem i dojściem do budynków.  



 

 

Projektowany zjazd posiada szerokość jezdni 5,0m wraz z poboczem szerokości 0,75m, zaś od 

strony zachodniej posiada chodnik 1,3-2,3m . Włączenie osi zjazdu do stycznej łuku drogi nastąpi pod 

kątem 90,0o .  

Włączenie zjazdu do krawędzi jezdni nastąpi przez wykonanie łuków o promieniu R=5,0m. 

Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, ograniczona obustronnie zatopionym krawężnikiem 

betonowym 15/30cm na ławie betonowej. 

 W celu mechanicznego wzmocnienia krawędzi jezdni na długości włączenia należy wbudować 

krawężnik betonowy 20/30cm (z odkryciem 4cm).   

Na szerokości projektowano chodnika nawierzchnia zjazdu i krawężnik należy zlicować.  

 Nie dopuszcza się różnicy pomiędzy krawędzią zjazdu, a chodnikiem. 

 

4.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą wykonaniu koryta pod nawierzchnię poszerzeń odcinka drogi, 

budowy zjazdu i chodnika oraz ukształtowaniu terenu w rejonie wykonywanych robót.  

Wykopy należy wykonywać w okresie możliwie suchym.  

Podłoże gruntowe przed ułożenie konstrukcji należy zagęścić z zgodnie z z normą PN-S-02205.1998, 

aby spełniało warunki dla podłoża G3 ,  E2>35MPa. 

 Roboty ziemne powinny być tak prowadzone, aby umożliwiały spływ wód powierzchniowych poza 

obszar robót. Wykop należy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wód i ich wsiąkaniem w grunt. 

Nadmiar ziemi należy odwieź w miejsce wskazane przez Inwestora.  

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie! 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205.1998.  

 

4.3. Rozwiązanie wysokościowe i przekrój normalny 

Projektowane rozwiązanie wysokościowe przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 

Projektowany odcinek drogi na zakresach robót należy wykonać w dowiązaniu do rzędnych krawędzi 

istniejącego odcinka drogi.  

Rozwiązanie wysokościowe dla drogi zostało uwarunkowane następującymi czynnikami: 

-rzędnymi krawędzi drogi na zakresach robót, 

-maksymalnymi, dopuszczalnymi spadkami podłużnymi które wynoszą od 2,0%  do 6,0%, załomy 

niwelety drogi wyokrąglono łukami o promieniu R=260m,  R=700m i R=800m.  

Spadek poprzeczny drogi jednostronny o wartości od 2,0% do 3,0%. 

 



 

 

Rozwiązanie wysokościowe dla zjazdu zostało uwarunkowane następującymi czynnikami: 

-rzędnymi krawędzi przebudowywanego odcinka ulicy, 

-rzędną posadowienia budynków, 

-maksymalnymi, dopuszczalnymi spadkami podłużnymi zjazdu, który wynosi 3,0% na długości 2,0m 

do zakresu opracowania i dalej 4,0% - spadek w kierunku ulicy.  

Spadek poprzeczny zjazdu na włączeniu zgody ze spadkiem drogi wynoszący 2,7%, na 

pozostałym odcinku o wartości 2,0%. 

 

4.4. Konstrukcja nawierzchni 

Przyjęto następujące założenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni: 

- kategoria ruchu KR3 

- warunki wodne przeciętne, 

- grunty podłoża wysadzinowe.  

Istniejące podłoże zaklasyfikowano do grupy nośności podłoża G3.  

Wymagana grubość nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi dla przedmiotowego obszaru dla 

KR3 – 60cm.  

Konieczne jest doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 charakteryzującej się 

wskaźnikiem zagęszczenia Is=1,03 i wtórnym modułem odkształcenia E2=100MPa.  

Z uwagi na powyższe zaprojektowano konstrukcję nawierzchni według Dz. U. Nr 43 poz. 430 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz katalog konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych.: 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni poszerzenia odcinaka ulicy: 

- warstwa ścieralna z warstwa ścieralna z AC11S 35/50            gr. 4cm  

 wg PN-EN-13108-1:2008 oraz WT-2 2014 

- warstwa wiążąca z AC16W 35/50             gr. 5cm 

 wg PN-EN-13108-1:2008 oraz WT-2 2014 

- podbudowy z AC22P 35/50               gr. 7cm  

wg PN-EN-13108-1:2008 oraz WT-2 2014 

- podbudowa zasadnicza  z kruszywa kamiennego 0/31,5mm     gr. 20cm 

stabilizowanego mechanicznie 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm    gr. 30cm 

stabilizowanego mechanicznie 



 

 

 

- warstwa odcinająca z piasku drobnoziarnistego     gr. 10cm 

                                  Łącznie  gr. 76cm 

− istniejące podłoże doprowadzone do E2>35MPa 

 

Warstwę ścieralną na całej szarości drogi należy wykonać z AC11S 35/50  gr. 4cm 

 

Konstrukcję nawierzchni zjazdu przyjęto: 

- warstwa ścieralna kostki betonowej            gr. 8cm  

- podsypka cem.-piaskowa 1:4       gr. 3cm  

- podbudowa zasadnicza  z kruszywa kamiennego 0/31,5mm     gr. 15cm 

stabilizowanego mechanicznie 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm    gr. 20cm 

stabilizowanego mechanicznie 

- warstwa odcinająca z piasku drobnoziarnistego     gr. 10cm 

                                  Łącznie  gr. 61cm 

− istniejące podłoże doprowadzone do E2>35MPa 

 

 

Proj. gr. 76, 61cm > 60cm Hz – spełniony jest warunek mrozochronności. 

 

Konstrukcję chodnika przyjęto: 

- warstwa ścieralna kostki betonowej         gr. 8cm  

- podsypka cem. - piaskowa             gr. 3cm 

- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5mm      gr. 20cm 

stabilizowanego mechanicznie 

- warstwa odcinająca z piasku drobnoziarnistego     gr. 10cm 

                                    Łącznie gr. 41cm 

 

Jako elementy konstrukcyjne przyjęto krawężnik betonowy 20/30cm na ławie z betonu B-15 o obj. 

ławy 0,10m3/1mb, krawężnik betonowy 15/30cm na ławie z betonu B-15 o obj. ławy 0,061m3/1mb 

oraz obrzeże betonowe na ławie z betonu B-15 o obj. ławy 0,05m3/1mb. 

 



 

 

 

4.5. Odwodnienie 

 Odwodnienie nawierzchni ulicy pozostaje bez zmian do istniejących studzienek i korytek 

muldowych na zakresach robót. 

Odwodnienie nawierzchni zjazdu zostało zapewnione poprzez odprowadzenie wody do 

projektowanego odwodnienia liniowego szerokości 30cm z którego woda zostanie odprowadzona do 

projektowanej kanalizacji opadowej (projekt kanalizacji wg odrębnego opracowania). 

Woda zostanie zagospodarowana bez negatywnego wpływu na działki sąsiednie, zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. 

 

5. Kategoria geotechniczna obiektu 

Dla ulicy i zjazdu przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną obiektu zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych . Posadowienie 

konstrukcji zjazdu bezpośrednie w prostych warunkach gruntowych. 

 

6. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W rejonie projektowanego zjazdu, brak jest istniejącego uzbrojenia podziemnego, w 

przebudowywanej ulicy zlokalizowany jest wodociąg – brak jest kolizji konstrukcji drogi z istniejącym 

uzbrojeniem. 

  

7. Zieleń 

W miejscu projektowanej drogi i zjazdu brak jest zieleni wysokiej. 

 

8. Informacja o ochranie dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Na przedmiotowym terenie nie występują, podlegające ochronie zabytki i dobra kultury 

współczesnej, teren działki Inwestora nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

 

9. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Na etapie budowy powstałe odpady, tj. materiały z opakowań galanterii betonowej, muszą 

zostać zwrócone producentowi bądź oddane do recyklingu, do jednostki posiadającej stosowne 

uprawnienia. Po zakończeniu budowy cały teren objęty przedsięwzięciem uporządkować. 



 

 

Inwestycja zgodna jest z przepisami o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony Środowiska. 

10. Wpływ eksploatacji górniczej na teren opracowania 

 Brak wpływu eksploatacji górniczej, teren ten nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  

 

11. Oddziaływanie na obszary Natura 2000 

  Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, nie jest więc konieczne sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia. 

Ponadto planowana inwestycja nie leży na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziałuje na ten obszar. 

 

12. Wpływ obiektu na środowisko 

Projektowana budowa odcinka drogi i budowa zjazdu nie wpływa negatywnie na powierzchnię 

ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. W celu ograniczenia negatywnego 

oddziaływania prac budowlanych na faunę i florę, należy ograniczyć wykonywanie prac w pobliżu 

drzew, które nie wymagają wycięcia zgodnie z przepisami pielęgnacji drzew. 

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się przekształcenie elementów przyrodniczych 

wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne i konieczne w związku z realizacją inwestycji. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczne prowadzenie prac ciężkim sprzętem 

zmechanizowanym z uwagi na możliwość występowania różnego rodzaju gruntów, w tym gruntów 

mało spoistych. Prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód 

gruntowych z powodu wycieków paliwa, olejów używanych do robót maszyn i urządzeń. 

Zminimalizować powierzchnię przeznaczone do składowania materiałów budowlanych oraz zaplecza 

budowy.  

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 

 

UWAGA! 

Po zakończeniu robót pas drogowy należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności. 

 

    

 

         Opracował: 


